
  عن اخلوف والرجاء ؟ السائل :

هو هذا ليس انفعاال يف الواقع وإذا قدر انفعاال فإننا نقول اإلنسان إذا مين بشيء ، بشيء حيب أيرجوها  الشيخ :

أو ال ؟ يرجوه ؛ وإذا خوف خياف ؛ لو أن رجال كرميا قال: من عمل كذا فله كذا وكذا ؛ فعمله اإلنسان يرجوا أو 

بالعكس لو أن رجال ظاملا قال: من فعل كذا عاقبته بكذا ؛ اإلنسان خياف وإن كان  خياف ؟ يرجوا ؛ كذلك

   انفعاال لكن البد أن يتأثر اإلنسان مبا يكون أمامه من طمع أو خوف .

  وقول عمر رضي اهللا عنه يف آية الرجم ؟ معن الصحابة رضي اهللا عنه السائل :

بالصواب وعنده فراسة عجيبة ، هو نفسه رضي اهللا عنه قال: سبحان اهللا ! عمر رضي اهللا عنه موفق  الشيخ :

عمر وهذا الذي ذكرته اآلن هو ما توقعه  ,كونوا ال جند رمجا يف كتاب اهللا أخاف إن قال طال بالناس زمان أن ي

وإال هو يعلن على منرب الرسول عليه الصالة والسالم هذا الكالم ؛ هل ميكن أن يعلق على منرب الرسول ويكون 

  األمر على خالف ما قال ويسكت الصحابة ؟ ال ميكن .

  هل صحيح أن أمساء النار يوم القيامة على حسب الدركات ؟ السائل :

يعين معناه جيعل األمساء هذه على حسب الدركات ؟ ما هو صح ، الصحيح أنه على اسم واحد  الشيخ :

  واحد .للجميع ، أا أمساء ملسمى واحد ، الصحيح أا أمساء ملسمى 

  هل ميكن أن تكون أمساء ملسمى واحد ؟ السائل :

  وفيها بدروم وغريه . صباحت اسم واحد وفيها سطح وفيها مأي نعم كما أن البي الشيخ :

  ما الفرق بني الشيء املطلق ومطلق الشيء ؟ السائل :

يسمى شيء والشيء املطلق الفرق بينهما أن مطلق الشيء يعين اجلزء منه والشيء منه يعين معناه أنه  الشيخ :

يعين الشيء الكامل ؛ املطلق يعين من غري قيد الذي ما يقال إنه قليل وال يقال إنه ضعيف وال شيء ؛ فالشيء 

املطلق كامل من الشيء ومطلق الشيء يعين أنه يصدق عليه أنه شيء وإن مل يكن كامال ؛ ال بس الفرق بني أن 

ن تصف النوع اإلطالق ، الشيء املطلق يعين الكامل ؛ مطلق الشيء تضيف اإلطالق إىل النوع أو اجلنس و أ

   . يعين معناه إنه ما يصدق عليه شيء وإن مل يكن كامال

ذكرنا األمس أن النسخ جائز عقال وواقع شرعا ؛  نكمل ما تقدم يف النسخ حىت يكمل البحث فيه . الشيخ :

  علل جبوازه ؟ علل جواز النسخ عقال ؟

كام اهللا تعاىل يراد ا مصاحل العباد وهي ختتلف يف كل زمان أو مكان أو حال؛ فلذلك كان ألن أح الشيخ :

  مقتضى احلكمة نسخ األحكام .



  النسخ واقع شرعا هات مثال على ذلك ؟ الشيخ :

(( يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال بعد أن قال:  (( اآلن خفف اهللا عنكم ))قوله تعاىل:  الطالب :

يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة صابرا يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم إن 

قوم ال يفقهون اآلن خفف اهللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن 

  . يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن اهللا واهللا مع الصابرين ))

  سخ يكون نسخ لفظ أو نسخ حكم أو نسخ ؛ نسخ اللفظ ؟ الن الشيخ :

  أن ينسخ اللفظ ويبقى احلكم ؛  الطالب :

  مثاله ؟  الشيخ :

  آية الرجم للزاين احملصن  الطالب :

   كانت تقرأ يف كتاب اهللا مث نسخ لفظها وبقي حكمها ؛ ما هو الدليل ؟ الشيخ :

تعاىل على رسوله  آية الرجم قرأناها وحفظناها ووعيناها ورجم قول عمر رضي اهللا عنه: إمنا أنزل اهللا  الشيخ :

؛ وإن الرجم حق ثابت يف حق اهللا على من زىن إذا أحصن وكان احلبل أو معه النيب صلى اهللا عليه وسلم ورمجنا 

  االعرتاف ؛ فهمت ؟ إذا قامت البينة أو كان احلبل أو االعرتاف .

  ن احلكم ؟ما هي احلكمة من نسخ اللفظ دو  الشيخ :

حكمة نسخ اللفظ دون احلكم يتبني فضائل هذه األمة على غريها حيث عملت بالرجم مع أنه ال  الطالب :

  يوجد لفظه يف كتاب اهللا ؛ 

بالعكس جحدوا آية الرجم حىت إم ملا جاءوا بالتوراة وضع الذي يقرأ يده على آية الرجم ؟ واليهود  الشيخ :

  حىت ال تبني .

   نسخ احلكم وبقاء اللفظ مثاله ؟الثاين الشيخ :

(( يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا قوله تعاىل:   الطالب :

مائتين وإن يكن منكم مائة صابرا يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم ال يفقهون اآلن خفف اهللا عنكم 

مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن اهللا وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 

   واهللا مع الصابرين ))

  أين نسخه ؟  الشيخ :

  اآلية األوىل،  الطالب :



  نسخ حكمها وبقي لفظها ؛ بارك اهللا فيك . الشيخ :

  ما هي احلكمة ؟  الشيخ :

  وجل . ذكري بنعمة اهللا عزاحلكمة أن يف بقاء اللفظ زيادة األجر وأيضا الت الطالب :

  ؟مثاله الثالث: نسخ اللفظ واحلكم معا  الشيخ :

يحرمن ثم نسخن بخمس  عشر رضعات فيما أنزل من القرآن كان(  عائشة رضي اهللا عنها قالت: الطالب :

   معلومات فتوفي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن )

  ألن احلكم نسخ خبمس ولفظها ال يوجد .العشر نسخت لفظا  الشيخ :

تارة  ثالثة أقسام : ؛فيه تقسم آخر: النسخ تارة ينسخ إىل أثقل وتارة ينسخ إىل أخف وتارة ينسخ إىل مساوي 

ينسخ إىل أثقل مثال ذلك: الصوم ، أول ما فرض الصوم كان الناس خمريين بني أن يصوم اإلنسان أو يفتدي ثبت 

يث سلمة بن عقبة رضي اهللا عنه أول ما نزل الصيام صار من شاء صام ومن شاء ذلك يف الصحيحني من حد

افتدى مث تعني الصوم ؛ أيهما أثقل ؟ الناسخ ، تعيني الصوم ؛ ألن املخري إن شاء هذا أو هذا فإذا تعني الصوم 

يكن منكم عشرون  (( إنالثاين: إىل أخف ؛ مثاله: آيتا املصابرة ، آية املصابرة اليت قرأناها  صار أثقل .

نسخت من مخسني إىل مخس  اخلمس فالصلواتهذه نسخت إىل آخرها ؛ ومما نسخ إىل أخف  صابرون ... ))

الثالث: النسخ إىل مساوي ، بالنسبة لفعل املكلف ال فرق بني هذا وهذا كنسخ استقبال بيت املقدس  .

فلننظر إذا  ال فرق أن يتجه ميينا أو مشاال .باستقبال الكعبة ؛ فهنا الفعل بالنسبة للمكلف واحد ، اإلنسان 

نسخت من أخف إىل أشد ففيه فائدتان؛ الفائدة األوىل: زيادة األجر ؛ ألن العمل إذا شق على املكلف ال بفعل 

؛ وهلذا قال  نفسه واختياره فله أجر يزداد أجره ؛ انتبه للقيد ّ! إذا شق على املكلف ال بفعله واختياره فهو أفضل

؛ أما ما كان بفعل  يعين على قدر املشقة ( أجرك على قدرك نفقتك )صلى اهللا عليه وآله وسلم لعائشة: النيب 

مثال األول: إنسان يتوضأ للفرض وليس عنده إال ماء بارد  .اختيار املكلف فهو إىل اإلمث أقرب منه إىل األجر 

وليس عنده ما يسخن به فتوضأ باملاء البارد ؛ فيه مشقة أو ال ؟ نعم فيه مشقة ؛ آخر قام يتوضأ وعنده ماء بارد 

و إىل ال ؛ بل ه توضأ باملاء الساخن ؟لو وعنده ما يسخن املاء البارد فتوضأ باملاء البارد ؛ هل يكون أفضل مما 

اإلمث أقرب منه إىل الثواب ؛ ألن هذا باختياره ؛ إذا النسخ من األخف إىل أشد فيه زيادة األجر ؛ فيه أيضا بيان 

حكمة التشريع ، حيث يتبني لإلنسان أن التشريع يف هذه الشريعة اإلسالمية يأيت بالتدريج األسهل فاألسهل 

 حترمي اخلمر ، حترمي اخلمر جاء على درجات: درجة التعريض حىت ال يصطدم الناس بالشريعة الكاملة ؛ وانظر إىل

(( ، درجة مؤقتة بوقت معني ، درجة حمرمة ائيا ؛ العريض يبني لنا األخ حترمي اخلمر بالتعريض ؟ قوله تعاىل: 



(( فهنا قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما )) 

العاقل ما يفعل ؛ التحرمي يف وقت معني يف قوله  يهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ))ف

فهنا حرم شرب اخلمر يف  (( يا أيها الذين ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ))تعاىل: 

ن تأيت الصالة وهو سكران ؛ الثالث: حترمي وقت قريب من الصالة ألنه إذا شرب يف وقت قريب من الصالة لزم أ

(( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والمسير واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان ائي يف قوله تعاىل: 

هل هذه احلكمة باق إىل اآلن مبعىن لو رأينا  حكمة التشريع بالشريعة اإلسالمية .؛ إذا يتبني بذلك  فاجتنبوه ))

خلمر هل لنا أن نقول اترك اخلمر بالتدريج أو نقول اآلن ؟ إذا أمكن الثاين ال بأس ؛ لكن قد ال شخصا يشرب ا

ميكن ؛ فإذا قلنا له بالتدريج وكذلك شرب الدخان بالتدريج فهذا ال بأس به إذا مل ميكن إال ذلك ؛ ألنه إذا 

ت املقدس إىل الكعبة ؛ قد يقول قائل: ما مثل االجتاه من بي القسم الثالث: تعذر الكمال أخذنا به شيئا فشيئا .

أيهما أشرف الكعبة أو بيت املقدس  الفائدة من ذلك ؟ نقول الفائدة ال ميكن أن يكون هذا النسخ إال لسبب ؛

بينهما إطالقا فإن فائدته امتحان املكلف واختباره هل هو  ؟ الشك الكعبة أفضل ؛ لكن لو فرضنا أنه ال فرق

هو تابع للهوى ؛ فيقول أليش إن اهللا ينسخ هذا إىل هذا ومها سواء ؟ أنا سأفعل ما شئت ؛  تابع لشريعة اهللا أو

ففائدة النسخ إىل املماثل اختبار املكلف هل يكون منقادا متاما لشريعة اهللا أو هو متبع هلواه . وذا انتهى ما 

  أردنا أن نتكلم يف باب النسخ . 

  األشد إىل األخف ؟ما ذكرنا حكمة النسخ من  الشيخ :

  احلكمة يف النسخ من األشد إىل األخف واضح جدا وهي التخفيف على األمة . الطالب :

(( يا أيها الذين آمنوا ال تحرموا طيبات ما أحل اهللا لكم وال تعتدوا إن اهللا ال يحب المعتدين قال اهللا تعاىل: 

وتصدير اخلطاب بالنداء يدل على أمهيته  آمنوا ))(( يا أيها الذين هذه ثالث مجل بل أربع مجل ؛ األوىل:  ))

ألن النداء يستلزم انتباه املخاطب ؛ وإصدار اخلطاب بوصف اإلميان يدل على أن ما سيذكر من خصال اإلميان 

وأن خمالفته نقص يف اإلميان ، مث إن فيه إغراء لالمتثال ألنك إذا وصفت شخصا بوصف لتأمره أو تنهاه فهذا من 

ء هلذا الوصف ؛ ولذلك تقول لشخص: أنت رجل كيف تفعل كذا وكذا ؛ قولك أنت رجل يعين باب اإلغرا

(( ال تحرموا اجلملة الثانية:  مقتضى الرجولة أن ال تفعل؛ وتقول: يا فالن أنت كرمي وهذا سائل ؛ يعين فأعطه .

رمي ما أحل اهللا ينقسم إىل أي ال جتعلوه حراما ؛ وحت (( ال تحرموا ))ناهية هذه  طيبات ما أحل اهللا لكم ))

ثالثة أقسام ، فلننظر أيها مراده؛ خرب ، وإنشاء ، وامتناع ؛ فاخلرب أن يكون الضأن حرام ، خيرب ؛ هذا نقول له 

إنك كاذب ، إنك كاذب ؛ ملاذا ؟ ألن الضأن حق حالل وهو قال إنه حرام كاذبا ؛ اإلنشاء أن حيرم ما أحل اهللا  



(( وقالوا ما في بطون هذه األنعام خالصة لذكورنا ومحرم على لسائبة والوصيلة واهلام كما فعل أهل اجلاهلية با

على مجيع الناس ؛ هذا هو الذي  هذا حترمي أيش ؟ إنشاء يعين أراد أن حيكم بأن هذا الشيء حرام أزواجنا ))

عين أن يقصد االمتناع هو ما الثالث: االمتناع ي . وجل يراد باآلية الكرمية ؛ وحقيقته احلكم بغري حكم اهللا عز

مقصد أنه حرام وما قصد إنشاء احلكم عليه بالتحرمي وال قصد اخلرب وإمنا قصد االمتناع ؛ فهذا حكمه حكم 

(( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل اهللا لك تبتغي مرضات أزواجك واهللا غفور رحيم اليمني ؛ لقول اهللا تعاىل: 

خلبز علي حرام ، يريد االمتناع ما قصد أن حكمها حرام بشرع اهللا وال أن خيرب أفهمتم اآلن ؟ إذا قال: هذه ا ))

(( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل اهللا لك أا حرام لكن أراد أن ميتنع فهذا حكمه حكم اليمني ، الدليل: 

 التحرمي: هذه ثالثة أقسام يف تبتغي مرضات أزواجك واهللا غفور رحيم قد فرض اهللا لكم تحلة أيمانكم ))

ألنه  (( ال تحرموا طيبات ما أحل اهللا لكم ))إخبار ، وإنشاء ، وامتناع ؛ أيها املراد ؟ اإلنشاء ؛ وهلذا قال: 

أي جتاوزوا حدودكم ألن اإلنسان له حد فكونه حيلل وحيرم  (( وال تعتدوا )) طيب وألنه حالل فكيف حترمونه .

وا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام لتفتروا على (( وال تقولهذا اعتداء ، قال اهللا تعاىل: 

أخرب عزوجل أنه ال حيب املعتدين ، ال حيب هذه مجلة الثالثة  (( إن اهللا ال يحب المعتدين )) . اهللا الكذب ))

حق املعتدين يف حقه وال يف حق عباده ؛ ألن اهللا عدل أحكم احلاكمني فال حيب أن يعتدي أحد ال يف حقه وال 

فعل أمر ، وهو يف  (( وكلوا مما رزقكم اهللا حالال طيبا واتقوا اهللا الذي أنتم به مؤمنون )) (( كلوا )) عباده .

معناه مشرتك بني اإلباحة وبني الوجوب وبني النفي ؛ فمن توقفت حياته عن األكل فأكله واجب ، ومن احتاج 

 (( كلوا مما رزقكم اهللا ))زمه الفرق فاألمر اإلباحة ؛ لكن ال ضرورة فأكله مستحب ، ومن كان ال حيتاج وال يل

أي  (( طيبا ))أي حال كونه حالال أي حملال ؛ فهو مصدر مبعىن اسم مفعول ؛  (( حالال ))أي مما أعطاكم ؛ 

ال خبيث ؛ وهل الوصف هنا وصف املالزم يعين ألن كل حالل طيب أو املعىن حالال طيبا يف كسبه فاملعىن أنه 

ذاته طيب كسبه ؟ الثاين أوىل ألنه إذا دار األمر بني أ، يكون الكالم مؤسسا أو مؤكدا فحمله على أن  حالل يف

أي  (( واتقوا اهللا ))أي من حيث الكسب ؛  (( طيبا ))أحله اهللا ،  (( حالال ))يكون مؤسسا أوىل ؛ فنقول 

وجل  ى التقوى أي مادمتم مؤمنني باهللا عزإلزموا تقوى اهللا عزوجل الذي أنتم به مؤمنون ، هذا من باب احلث عل

مجلة امسية تدل على الثبوت يعين أنه قد تقابل عندكم اإلميان  (( الذي أنتم به مؤمنون ))فاتقوه ؛ ويف قوله: 

(( يف هاتني اآليتني فوائد ؛ منها: النهي عن حترمي طيبات ما أحل اهللا ؛ لقوله:  باهللا فإذا كان كذلك فاتقوا اهللا .

وهذا التحرمي هل يعم األقسام الثالثة اليت ذكرناها  .يها الذين آمنوا ال تحرموا طيبات ما أحل اهللا لكم )) يا أ

؟ نعم يعمها لكن بعضها أشد من بعض ؛ فالتحرمي اإلنشائي أشدها ألنه مشارك هللا يف حكمه والتحرمي اخلربي 



 وعاتب النيب عليه الصالة والسالم عليه يف قوله:  ى عنهحمرم ألنه كذب ؛ والتحرمي االمتناعي أيضا حمرم ألن اهللا

( من كان حالفا باهللا وألن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال:  (( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل اهللا لك ))

ومن فوائدها: النهي عن العدوان يعين االعتداء ؛ يف حق من ؟ يف حق اهللا ويف  . فليحلف باهللا أو ليصمت )

ومن فوائدها: اإلشارة إىل أن حترمي ما أحل اهللا من باب العدوان ؛ ألن اهللا قال: ال حترموا وال تعتدوا  العباد . حق

وأيهما أشد أن حيرم احلالل أو أن حيلل احلرام ؟ أن حيرم احلالل ألن  ، وهو إشارة إىل أن هذا من باب العدوان .

وحتليل احلرام إن قدر أنه حرام بناء على األصل ، األصل األشياء  حترمي احلالل تضييق على عباد اهللا بدون علم ،

اإلشارة إىل منة اهللا تبارك ومن فوائدها:  الشرائع فاألصل فيها احلظر .أيش ؟ احلل ، األصل يف األشياء احلل إال 

رم علينا ، حلرم ولو شاء اهللا عزوجل حل(( طيبات ما أحل اهللا لكم )) وتعاىل على عباده فيما أحل له ؛ لقوله: 

(( فبظلم من الذين هادوا حرمنا علينا طيبات ما أحلت لنا كما حرم على بين إسرائيل حيث قال عزوجل: 

يعين بسبب ظلمهم وعصيام حرم اهللا عليهم الطيبات ؛ وحترمي الطيبات الشرعي  عليهم طيبات أحلت لهم ))

ان قد حيرم الطيبات حترميا قدريا ملعصيته ، مثل أن بسبب الظلم مثله التحرمي القدري بسبب الظلم فإن اإلنس

يكون رجل إذا أكل اللحم تأثر ، مرض ؛ هذا يعين أنه جيب على أن جيتنب أكل اللحم ، وهذا حترمي شرعي أو 

قدري ؟ قدري ؛ إنسان عنده مرض سكر إذا أكل احللو ازداد عليه السكر وآمله ؛ جيتنب السكر هذا حترمي أيش 

تظن أن التحرمي بسبب املعاصي هو التحرمي الشرعي فقط بل حترمي القدري ؛ ومن التحرمي القدري  ؟ قدري ؛ فال

(( ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ؟ أن مينع اهللا نبات األرض بسبب املعاصي كما قال اهللا عزوجل: 

(( عزوجل ؛ لقوله: احملبة هللا ومن فوائدها: إثبات  . أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ))

فإن قال قائل: هذا نفي وليس بإثبات ؟ قلنا نفيه حمبة املعتدي يدل على ثبوت  . إن اهللا ال يحب المعتدين ))

أصل احملبة ، ولو كان ال حيب مطلقا مل يكن لنفي حمبة املعتدين فائدة ألنه أصال ال حيبه ؛ والذين قالوا إن اهللا ال 

بة لكن حرفوها ؛ ففي اآلية إذا رد على منكري حمبة اهللا عزوجل ؛ مثل من ؟ األشاعرة ـ الذين حيب مل ينكروا احمل

هم أقرب أهل التعطيل ألهل السنة ـ ينكرون حمبة اهللا ، يقولون إن اهللا ال حيب أحد ، ال حيب وال الرسول ؟ قالوا 

نعم لكن زاد ثوابه ألن احملبة هي الثواب أو إرادة وال الرسول ؛ أليس رسول اهللا قال إن اهللا اختذين خليال ؟ قالوا 

الثواب ، فسروها باإلرادة ألم يثبتون اإلرادة ؛ واحلقيقة أننا نسأل اهللا هلم العفو وأن يهدي أحياءهم أم حرموا 

ه يعلم أن لذة حمبة اهللا عزوجل ، اإلنسان إذا شعر بأن اهللا حيبه يفرح ويزداد يف حمبة الطاعات وكراهة املعاصي ألن

ربه عزوجل حيبه من فوق سبع مسوات ؛ وإذا كان معىن يثيبه فهو يثيب أي واحد من العباد ممن يستحق الثواب ؛ 

فحرموا لذة حمبة اهللا ألم أنكروها ؛ إذا املهم أن يف اآلية إثبات احملبة وإذا قال قائل: ما طريقها ؟ قلنا ألن نفيها 



نظري  ذ لو مل يكن أصلها ثابتا مل يكن فائدة بنفيها عن املعتدين ؛ وهذاعن املعتدين يدل على ثبوت أصلها إ

(( كال إنهم عن استدالل الشافعي رمحه اهللا على رؤية اهللا يف نفي الرؤية عن الفجار حيث قال اهللا عزوجل: 

عن قال: لو كانت اخلالئق حمجوبة عن اهللا كلها مل يكن يف نفي حجب الرؤية  ربهم يومئذ لمحجوبون ))

ومن فوائد اآلية اليت تليها: أمر اإلنسان باألكل  الفجار فائدة ، نفي الرؤية عن الفجار دليل على إثباا لألبرار .

مما رزق اهللا ؛ ضده عدم األكل؛ عدم األكل مما رزق اهللا ثالثة أقسام ؛ األول: أن يرتك األكل مع خوف اهلالك 

إذا مل يأكل ، فهنا ترك األكل حرام ألنه جيب على اإلنسان أن يوقض نفسه ؛ وذا نعرف سفه أولئك الذين 

الطعام نعرف سفههم يف عقوهلم وضالهلم يف دينهم ، بعضهم يضرب عن الطعام حىت حيمل إىل يضربون عن 

املستشفى كامليت ، هذا حرام الشك يف هذا ؛ وإذا كان ليس فيه ضروري األكل لكنه حيتاج لألكل لتقوية البدن 

نع نفسك ؛ والثالث: ، فهنا األكل مستحب ، مستحب ألنه لو ترك األكل مل يهلك لكنه يف حاجة نقول ال مت

أن يرتك األكل تنزها ، فهذا ينهى عنه ويقال كل ما أباح اهللا لك ؛ بعض الناس ال يأكل من طيب الكالم تزهدا 

وهو معه فماذا نقول عنه ؟ نقول هذا خطأ ، أفضل اخللق حممد عليه الصالة والسالم كان خيتار الطيب من 

الرديء ؟ بلى ؛ ومع ذلك منعهم وقال أليش يل بالطيب ؛ بل الطعام ،جاءوا له بالتمر الطيب بدل التمر 

تورعا وتزهدا نقول ال ، أنت أرشدهم إىل أن يأتوا بالطيب لكن بطريق مباح ؛ فتنزه بعض الناس عن الطيبات 

ة ؛ اآلن جمانب الورع ألن الورع اتباع الشرع ؛ الزهد ترك ما ال ينفع يف اآلخرة ، واتباع الشرع مما ينفع يف اآلخر 

فأنت اآلن ال زاهد وال ورع ؛ نعم لو فرض أن اإلنسان بصفة خاصة جيزم النفس أنه لو اختار الطيبات حلصل 

األشر والبطر ؛ فهنا قد نقول اترك الطيبات لئال و... ؛ لكننا نعاجله بعالج آخر نقول ال جيوز أن حيملك التمتع 

حيملك نقول اآلن ترتك ألن حقيقة بعض الناس إذا لبس  بنعم اهللا على األشر والبطر ؛ فإن عجزت وأبيت إال أن

زين ، الغطرة زينة انتفخ وصار فيه علو واستكبار ؛ هذا نقول له اترك هذا أو ال ؟ نقول اتركها ، لزينة ، ثياب ا

اترك  بينما نقول ال يتكرب لكنه يقول أنا عجز ، نأمره أوال أن ال يتكرب لكن إذا قال أنا أعجز ، نقول: احلمد هللا

هذه ملن ال يتكرب إذا لبسها ؛ ولكن هذا عالج خاص كما أننا نعاجل اإلنسان الذي يتأثر بأكل الطيبات من 

ومن فوائدها: أنه جيب على اإلنسان أن يكون مأكله طيبا ؛  جهة أخرى فنقول اتركها ودعها ملن ال يتأثر ا .

يف ذاته حالال يعين مثال كسب دراهم ، الدراهم األصل فالكسب احلرام وإن كان  (( حالال طيبا ))لقوله تعاىل: 

فيها أا اكتساب حالل فإذا كسبها حبرام قلنا هي حرام عليك حيرم عليك أن تأكل منها ؛ ملاذا ؟ ألا ليست 

قوله: بطيب  ( من تصدق بطيب وال يقبل اهللا إال الطيب )طيبة ؛ وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

طيب إذا كان املال حمرما لكسب فهل حيل لغري  بطيب يف كسبه ويف ذاته فإن اهللا يقبل هذه الصدقة .يعين 



اجلواب نعم ، وهذه القاعدة دل عليها أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم  الكاسب إذا اكتسبه بطريق مباح ؟

ه ألنه يأكل بطريق مباح باإلذن أذن أكل من طعام اليهود وهم معروفون بأكل الربا والسحت والرشوة ، وأكل من

له يف ذلك أو أهدي إليه ؛ إال إذا علمت أن هذا املال هو عني مال رجل آخر كالسارق إذا سرق شاة وذحبها 

 يعين ال جيوز لك من حيث أن العينه ةلك ضيافة وأنت تعرف أنه سرقها ؛ فهنا ال جيوز لك أن تأكلها ألا حمرم

لعني ، مل ميلكها فال جيوز أن تأكلها ؛ لكن لو يدعوك إىل وليمة من عرف بأن ماله  هذا الكاسب مل ميلكها با

كله حرام ، اكتسبه عن طريق الربا الصريح أو عن طريقا الربا الذي اختذ باحليلة فهل لك أن تأكل منه ؟ نعم يل 

سببا لتوبته فحينئذ ال أن آكل منه ؛ إال إذا علمت أنين إذا امتنعت من إجابة دعوته وأكل طعامه صار ذلك 

جيوز أن أجيبه وال جيوز أن آكل من طعامه ألنه إذا ... الناس فت ... فال جييبون دعوته وال يأكلون طعامه 

باهللا عزوجل مستلزم لتقواه ؛ لقوله: ومن فوائدها: أن اإلميان  بشكل أن هذا سيؤثر عليه إال أن يكون قلبه ميتا .

أي فإلميانكم يلزمكم التقوى ؛ فاإلميان احلقيقي مستلزم للتقوى فمن قال  ؤمنون ))(( واتقوا اهللا الذي أنتم به م

فإن قال قائل: إنه يفعل املعاصي  إنه مؤمن ولكنه مل يتق اهللا فهو إما فاقد اإلميان بالكلية وإما ناقص اإلميان .

وى هاهنا ، التقوى هاهنا ، وإذا قيل له: يا فالن اتق اهللا ال تعص ذلك ، قام يضرب على صدره ويقول: التق

التقوى هاهنا ؛ ماذا نقول له ؟ نقول هذا كالم الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم الشك فيه وليس عندنا يف هذا 

شك ؛ ولكن لو اتقى ما هاهنا التقت اليد والرجل والعني واللسان ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول: 

ا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وهي القلب ( أال وإن في الجسد مضغة إذ

(( ال يؤاخذكم اهللا باللغو في قال اهللا تبارك وتعاىل:   فلو كان فيما هاهنا تقوى لظهر ذلك على جوارحه .) 

أيمانكم ولكن يؤاخكم بما عقدتم األيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو  

هم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثالثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم  كسوت

(( باللغو في أي ال يعاقبكم وال حياسبكم  (( ال يؤاخذكم )) . كذلك يبين اهللا لكم آياته لعلكم تشكرون ))

وقد ذكرنا أن من طرق  األيمان ))(( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم اللغو ما مل يقصد بدليل قوله:  أيمانكم ))

التفسري أن تقابل الكلمة إذا كانت خفية بشيء واضح فيتبني معناها مبا قوبل ، وذكرنا على هذا مثاال وهو قوله 

(( أو فإن " ثباتا " ال يفهم معناها بسرعة لكن إذا قارنتها باملقابل  (( فانفروا ثبات أو انفروا جميعا ))تعاىل: 

إذا  (( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم ))أي فراد متفرقني ؛ هنا قال:  (( ثبات ))تبني أن معىن  )انفروا جميعا )

اللغو هو الذي ال يقصد بأن جيري على اللسان بدون قصد ، وهذا يقع كثريا ، يقول لك صاحبك: أتريد أن 

الن ، تقول ال واهللا ال أسلم نذهب إىل فالن ؟ تقول ال واهللا ال أريد الذهاب إليه ؛ أو يقول: اذهب فسلم على ف



، على سبيل اللغو ال القسم ؛ فهذا على سبيل اللغو ال يرتتب عليه احلكم وألن هذا أيضا من األشياء اليت قد 

أي بالذي  (( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم )) مجع ميني وهو احللف . (( في أيمانكم ))وقوله:  يشق جتنبها .

واملعىن واحد أي مبا نويتم عقده من  )) (( عقدتم و  (( عاقدتم ))ءات: عقدمت ؛ ويف هذه الكلمة ثالث قرا

فكفارته إذا حلفتم أو إذا حلفتم وحنثتم ؟ الثاين يعين أن يف اآلية  (( فكفارته إطعام عشرة مساكين )) األميان .

ني ، وأطلق اهللا شيئا حمذوفا ، فكفارته إن حنثتم فيه أي اليت تكفره وال يقع فيه مؤاخذة إطعام عشرة مساك

اإلطعام فريجع يف ذلك إىل العرف ؛ ألن لدينا قاعدة وهي: أن ما جاء مطلقا يف الكتاب والسنة فإنه حيمل على 

مجع مسكني وهو الذي ال جيد كفايته ؛ ومسي مسكينا ألن  (( عشرة مساكين ))العرف ، على عرف الناس ؛ 

شخصية يقابل الناس ويتكلم معهم ويأكل منهم ويرد ؛  الفقر أسكنه ألن العادة من الغين يكنون نشيطا له

أي ال من  (( من أوسط ما تطعمون أهليكم )) والغالب على الفقري العكس ؛ فلذلك مسي الفقري مسكينا .

   (( إطعام ))معطوف على  (( أو كسوتهم ))ه وال من أبدئه ، من الوسط ؛ وقوله: أجود


